Turminha, esta semana iremos viver novas aventuras e brincadeiras!
Uma delas é sermos soldadinhos da paz e do amor!
Vamos comemorar o dia do soldado vigiando e investigando a galerinha do Eleva!
E vocês estão preparados para desvendar novos enigmas com este grupinho?
Preparem-se, pois a diversão é garantida.
Esperamos por vocês!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO A e B
DATA: 24 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
8h às 9h15
Sala do 1oA – Prós Renata LIV, Carol, Natália
Sala do 1oB – Prós Natália, Renata LIV, Margô

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Cuidado com nossa escola / Produção de palavras
OBJETIVO: Valorizar os cuidados com a nossa escola, ampliar o repertório da
escrita de palavras desenvolvendo assim a habilidade da reflexão da escrita.
Olá Galerinha!
Vocês perceberam que na sala virtual convivemos com outras crianças e nas aulas
presenciais convivemos com adultos também! Para manter a escola limpa e organizada
nestes períodos presenciais foi importante muitos cuidados.
A turminha do Eleva deixou algumas pistas de responsabilidades e combinados
desenvolvidos nas aulas remotas e presenciais que são necessárias para o bom
funcionamento e convivência com todos.
Agora, para deixar nossa investigação divertida iremos assistir à vídeo aula da Pró
Marcinha que contém dicas para desenvolvermos as atividades do módulo 2 páginas 261
e 262.
A aula remota vai ser um espaço bacana de troca!
Venha participar!
https://youtu.be/a5O8q7LGLBM

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia
ATIVIDADE: Materiais escolares e organização da aula online
OBJETIVO: Identificar os materiais utilizados nas aulas valorizando sua importância
e conservação.
Galerinha, quem se lembra de dos materiais que precisamos utilizar nas aulas remotas?
É isso ai!
Agora iremos com a turminha do Eleva construir as atividades do módulo 2, páginas 264
e 265 que tem pistas para desvendarmos o mistério dos materiais escolares.

Não esqueçam de acessar o link que a garotada do Eleva deixou e lembrem-se que tem
objetos que podem ser utilizados individualmente e outros que foram utilizados
coletivamente por todos no período presencial!
Já ia esquecendo que Duda, Nina e Téo tiraram fotos da organização da sala presencial
e agora precisam que vocês os ajudem a organizarem a legenda das fotos.
Estes mistérios iremos saborear na aula online.
Até lá!
Acesse o link para animar a nossa aula. https://youtu.be/zGF1siHB6L0

English time:
Data: August, Monday, 24th, 2020 - Segunda feira, 24 de agosto de 2020
Good Morning
Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa.
Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=i-6i0INcX40
Em uma folha ou no caderno de desenho vamos escolher uma palavra com o fonema OW
e outra com o fonema OU. Fazer os desenhos e escrever as palavras ok. Se quiser fazer
mais desenhos, pode com certeza!

Momento LIV:
Olá famílias, como vocês estão? Esses momentos nos servem de grandes lições não é
mesmo? Precisamos aprender a focar no lado positivo de todas as experiências e ter
disposição para aprender com elas, afinal, tudo passa e a vida se renova a cada instante.
Para começar mais uma semana do LIV em casa, convidamos vocês, primeiro, a mostrar
o vídeo da música “Nunca pare de sonhar” de Gonzaguinha, conforme segue o link abaixo.
Convide a criança para dançar, assistir o vídeo e dialogue com a criança sobre a letra da
música.
https://www.youtube.com/watch?v=4hd64vdEmLo

Em seguida, sente com a criança em roda e convide todos da casa para brincarem. Pegue
qualquer objeto e coloque a música sugerida ou outra preferida da família. Vocês devem
passar o objeto de mão em mão. Quando a música parar, a pessoa que pegou o objeto
deve dizer algo alegre que fez sozinho neste período de isolamento. Depois continua a
música. Ao parar de novo, a pessoa que pegou o objeto deve contar algo novo que
aprendeu. Em seguida, quando a música parar novamente, a pessoa que pegou o objeto
deve contar algo legal que fez com família, e assim por diante, destacando sempre as
experiências positivas que teve neste período de isolamento.
Se puder, tire uma foto deste momento e compartilhe conosco aqui no Google Classroom.

Bom divertimento a todos!
Até a próxima!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1O ANO C
DATA: 24 de agosto DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores Online
14h às 15h15
Sala do 1oC – Prós Márcia, Camila, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa
ATIVIDADE: Cuidado com nossa escola / Produção de palavras
OBJETIVO: Valorizar os cuidados com a nossa escola, ampliar o repertório da
escrita de palavras desenvolvendo assim a habilidade da reflexão da escrita.

Olá Galerinha!
Vocês perceberam que na sala virtual convivemos com outras crianças e nas aulas
presenciais convivemos com adultos também! Para manter a escola limpa e organizada
nestes períodos presenciais foi importante muitos cuidados.
A turminha do Eleva deixou algumas pistas de responsabilidades e combinados
desenvolvidos nas aulas remotas e presenciais que são necessárias para o bom
funcionamento e convivência com todos.
Agora, para deixar nossa investigação divertida iremos assistir à vídeo aula da Pró
Marcinha que contém dicas para desenvolvermos as atividades do módulo 2 páginas 261
e 262.
A aula remota vai ser um espaço bacana de troca!
Venha participar!
https://youtu.be/a5O8q7LGLBM

AREA DO CONHECIMENTO: Geografia
ATIVIDADE: Materiais escolares e organização da aula online
OBJETIVO: Identificar os materiais utilizados nas aulas valorizando sua importância
e conservação.
Galerinha, quem se lembra de dos materiais que precisamos utilizar nas aulas remotas?
É isso ai!
Agora iremos com a turminha do Eleva construir as atividades do módulo 2, páginas 264
e 265 que tem pistas para desvendarmos o mistério dos materiais escolares.
Não esqueçam de acessar o link que a garotada do Eleva deixou e lembrem-se que tem
objetos que podem ser utilizados individualmente e outros que foram utilizados
coletivamente por todos no período presencial!
Já ia esquecendo que Duda, Nina e Téo tiraram fotos da organização da sala presencial
e agora precisam que vocês os ajudem a organizarem a legenda das fotos.
Estes mistérios iremos saborear na aula online.
Até lá!
Acesse o link para animar a nossa aula. https://youtu.be/zGF1siHB6L0

English time:
Data: August, Monday, 24th, 2020 - Segunda feira, 24 de agosto de 2020
Good Morning
Hoje vamos conhecer um novo som da língua inglesa.
Vamos assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=i-6i0INcX40
Em uma folha ou no caderno de desenho vamos escolher uma palavra com o fonema OW
e outra com o fonema OU. Fazer os desenhos e escrever as palavras ok. Se quiser fazer
mais desenhos, pode com certeza!

TEATRO:
Moana e o Epo I Tai Tai Ê
Hoje tenho uma surpresa para vocês! Quem vai estar na vídeo-aula com vocês é a
Moana... Será? Ou será que é a Cami –Moana? E ela traz para vocês uma canção chamada
“Epo I Tai Tai Ê”. Esta canção é tradicional do povo Maori. Os Maoris são habitantes
originais da Nova Zelândia! Vamos cantar e brincar com movimentos juntamente com
ela? Esta brincadeira muitas vezes pode ser feita de forma diferente, a depender da
região onde se brinca... Pode ter alguma mudança na melodia ou nos movimentos.
Beijinhos da Pró Cami- Moana! Se divirtam!
Curiosidades: A letra desta canção diz; “Eu não sou triste eu sou feliz”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=F5en27RnroA

